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Träff 1 

Mål med träff 1 , Körexempel Träff 1  

in- och utmatning 

olika typer av variabler och  

matematiska beräkningar 
Ex 1-5 

 

Kvadratroten och roten ur ett tal [from math import *] 
Ex 6 
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Uppgift 2 

ax + b =c 
 Indata: a? 5 , b? -3 c? 7 Utdata: x = 2  

 

 

 

Uppgift 3 

Summa, differens, produkt och kvot 
Indata: Tal 1: 2.5 Tal 2: 7.5 Utdata: Summa: 10.0. Differens: -5.0 Produkt: 18.75 Kvot: 

0.3333333333333333  

 

 

  



6 
 

Uppgift 4 Indata: Tal? 2.5 Utdata: Tal i kvadrat: 6.25  

Olika sätt att kvadrera ett tal 

 

 

Uppgift 5 Indata: Mata in längd på katet 1: 7.2 Mata in längd på katet 2: 9.3 Utdata: Hypotenusans 

längd: 11.761377470347595  

Katet, katet ger hypotenusa 
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Uppgift 6  

Rektangel 
Indata: Mata in längden på sida 1: 4  

Mata in längden på sida 2: 8.5  

Utdata: Rektangelns omkrets: 25.0 

Rektangelns area: 34.0  

 

 

Uppgift 7 

Namn och adress 
Indata: Förnamn: Filip , Efternamn: Blad Adress: Föreningsgatan 41 Postnummer: 682 01 Ort: 

Filipstad, Utdata: Filip Blad, Föreningsgatan 41 682 01 Filipstad  
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Uppgift 8 

Timmar, minuter och sekunder 
 Indata: Antal sekunder? 7398 Utdata: tt:mm:ss: 2:3:18 
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Träff 2 

Mål med träff 2 

Jämförelseoperatorer och logiska operatorer för att åstadkomma 

selektion. 

Avrunda tal 

selektion med if, else och elif 

Jämföra två tal 
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Körexempel Träff 2  

Uppgift 1 Indata: a? 5  

b? -3 Utdata: a är skilt från b  
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Uppgift 2a Indata: a? -3  

Vilket tal är störst? 
b? 5 Utdata: Minsta talet är -3  

 

Uppgift 2b Indata: a? 3 b? 7 c? 3 Utdata: Minsta talet är 3  
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Uppgift 3a)  

Varans vikt och pris 
Indata: Antal hekto? 13.5 Utdata: Pris: 120.15 kr  

 

Uppgift 3b) Indata: Antal kronor? 153 Utdata: Antal hekto: 17.19  

 

  



13 
 

Uppgift 4  

E-poäng, c-poäng, a-poäng poäng ger provbetyg 
Indata: E-poäng? 27 C-poäng? 10 A-poäng? 9 Utdata: Provbetyg: D  
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Uppgift 5a  

Andragradsekvationen 
Indata: a? 4 , b? -8  c? -5 

Utdata: x1 = -0.5  x2 = 2.5  
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Uppgift 5b Indata: Samma indata som för 5a ger samma utdata enligt ovan.  

Indata: a? 3 b? -12 c? 15            Utdata: x1 = 2-i       x2 = 2+i 
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Träff 3 

Nedan finner du presentationen med genomgång, exempel och uppgifter. Du finner också 

körexempel till uppgifterna så att du kan testa dina lösningar. Slutligen finns även lösningsförslag. 

Mål med träff 3 

For-loopar för upprepning 

Slumpa fram heltal 
 

Python.Undervisningstillfälle 3. Loopar 

När något ska upprepas ett begränsat antal gånger är det smidigt med en loop. 

Den första typen av loop vi tittar på är en for-loop. 

for i in range(start, slut + 1, steglängd): 

instruktion 1 

. 

. 

. 

Exempel 1 

Listor på olika sätt 
Undersök vad som händer när du kör koden. Vilka likheter skillnader finns? 

a) for i in range(0,10,1): 

print(i) 

b) for i in range(0,10,3): 

print(i) 

c) for i in range(10,0,-1): 

print(i) 

d) for i in range(10): 

print(i) 
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Exempel 2 

Aritmetisk summa 
Programmet nedan beräknar summan av de 1000 första heltalen. Hur fungerar koden? 

summa = 0 

for k in range(1,1001,1): 

summa = summa + k 

print(summa) 

Vad händer med summan vid instruktionen summa = summa + k? 

  

Uppgift 1 

Listor med for loop 
a) Skriv ett program som skriver ut alla jämna heltal mellan 2 och 50. 

  
b) Skriv ett program som skriver ut alla jämna heltal mellan 1 och 20 baklänges. 

  
c) Skriv ett program som beräknar “n!”. 

n! skriva ut fakulteten av ett tal 
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d) Skriv ett program som beräknar den aritmetiska summan med startvärde a, steglängd b och 

n st termer. 

Aritmetisk summa med startvärde steglängd och antal termer 

  

e) Skriv ett program som frågar efter ett heltal n > 0 och därefter beräknar summan 

Aritmetisk summa av kvoter med n i nämnaren och skilda +/- 
1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + … + 1/n. (Överkurs) 
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Exempel 3 - nästlade loopar 

Nästlade lopar eller två olika listor 
Vi kan kombinera två loopar för att få en dubbel uppräkning. Testa programmet nedan och se vad 

det gör. 

for i in range(5):, for j in range(5):,  print(i, j, end = “ ”), print() 

Instruktionen end = “ ” gör så att utskriften fortsätter på samma rad fast med 3 mellanslag mellan 

utskrifterna. 

  

Exempel 4 – slumptal 

Slumpa fram tal 
Genom att använda import random får vi tillgång till slumpgeneratorer. Vi visar här hur du kan 

slumpa fram ett heltal. 

import random, n = random.randint(1, 6) #Slumpar fram ett heltal 1 till 6., print(n) 

Det som skrivs bakom tecknet # räknas som en kommentar och kommer inte köras. 

  

Exempel 5 

Sannolikhet att få en 6:a 
För att beräkna sannolikheten för att få en sexa “experimentellt” så kan man använda följande 

program. Vad händer vid varje steg i programmet? 

import random, antalSexor = 0, antalSlag = int(input(“Ange antal slag: ”)), for i in range(antalSlag):, if 

random.randint(1,6) == 6:, antalSexor = antalSexor + 1, print(antalSexor/antalSlag * 100,“% sexor.”), 

Kör programmet några gånger. Vad kan du observera med resultatet? 

  

Uppgifter till nästa träff 



20 
 

2. En modell för lönesättning ger ett årligt påslag på månadslönen med först 3 % och därefter 200 kr. 

Skriv ett program som frågar efter ingångslön och skriver ut månadslönen år n. 

Lön efter n år 

 

 

 

3. Utöka uppgift 2 så att programmet skriver ut nettolönen. Räkna med 30 % skatt för inkomster upp 

till och med 35 000 kr. På den del av inkomsten som överstiger 35 000 kr betalas 50 % skatt. 

nettolön 
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4. Skriv ett program som simulerar ett kast med 2 tärningar. Låt simuleringen upprepas 10000 

gånger. Räkna hur många gånger tärningarna visar samma antal prickar. Skriv ut sannolikheten för att 

detta sker. 

Sannolikhet för kast med 2 st tärningar 

 

 

Uppgifter till nästa träff 
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5. Skriv ett program som redovisar sidlängderna på alla egyptiska trianglar med sidlängder mindre 

eller lika med 100. En egyptisk triangel är en rätvinklig triangel där alla sidor är heltal. Använd 

nästlade for-loopar. 

 

 o s v 

 o s v  



23 
 

Träff 4 

Nedan finner du presentationen med genomgång, exempel och uppgifter. Du finner också 

körexempel till uppgifterna så att du kan testa dina lösningar. Slutligen finns även lösningsförslag. 

Att kunna använda while-loopar för upprepning 
Python. Undervisningstillfälle 4. While-loopar. När man inte vet hur många gånger något ska 

upprepas så använder man en while-loop istället för en for-loop. En sådan loop kommer att köras så 

länge villkoret som styr loopen är sann. while villkor: instruktion 1 

Exempel 1 

Upprepning nr 
För att loopen ska sluta måste villkorsvariabelns värde ändras inne i loopen. Villkorsvariabeln måste 

även definieras innan loopen. Testkör exemplet och försök förutsäga utskriften. 

i = 1 

while i <= 5: 

print(“Upprepning nummer”, i) 

i = i + 1     Blev utskriften vad du förväntade dig? 

  

Exempel 2 

Beräkna när jag slår in 0 

Programmet nedan beräknar medelvärdet av ett antal positiva heltal som matas in av användaren. 

Inmatningen avbryts när en nolla skrivs in. 

antal = 0, summa = 0, tal = int(input(“Mata in ett positivt heltal: ”)), while tal != 0:, antal = antal + 1 

#Vad händer med antalet?, summa = summa + tal #Vad händer med summan?, tal = int(input(“Mata 

in ett positivt heltal: ”)), if antal != 0:, print(“Medelvärdet är”, summa/antal) 
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Uppgift 1 - Lös följande uppgifter med en while-loop. 

Lista med while-loop 
a) Skriv ett program som skriver ut alla jämna heltal mellan 2 och 50. 

  

b) Skriv ett program som skriver ut alla jämna heltal mellan 1 och 20 

baklänges. 

  

n! med whileloop 
c) Skriv ett program som beräknar “n!”. 
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Aritmetisk summa med while-loop 

d) Skriv ett program som beräknar den aritmetiska summan med startvärde a, 

steglängd b och n st termer. 

  

Summera kvoter med olika tecken tills 1/n 
e) Skriv ett program som frågar efter ett heltal n > 0 och därefter beräknar 

summan 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + … + 1/n. 
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Euklides algoritm 
Exempel 3 - Euklides algoritm. Programmet nedan beräknar största gemensamma delaren till två tal. 

Hur fungerar programmet? 

a = 10, b = 2 

t1 = max(a,b) #Funktionerna max()/min() returnerar 

t2 = min(a,b) #största/minsta värdet av talen mellan 

r = 1 #parenteserna. while r != 0:,  r = t1 % t2,  t1 = t2,  t2 = r 

print(“Den största gemensamma delaren till ” + str(a) +“ och ” + str(b) + “ är ” + str(t1)) 

 

 

Rotalgoritm med while 
Uppgift 2 – Rotalgoritm.  En algoritm för att beräkna roten ur ett tal kan formuleras enligt följande: 

Mata in talet, t Om t < 0 så avbryts programmet (Det går inte att dra roten ur ett negativt tal.). 

Sätt a till t, Sätt b till 1, Så länge |a – b| > 0.00000001,  a = (a + b) / 2,  b = t / a, Skriv ut (a + b) / 2Skriv 

programmet ovan. Absolutbelopp i Python beräknas med funktionen abs(tal). 
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Spelet, gissa ett heltal 
Spela spelet nedan två och två. Spelare 1 tänker på ett heltal mellan 1 och 100. Spelare 2 gissar vilket 

heltal spelare 1 tänker på. Spelare 1 ger feedback om det gissade talet är för stort, för litet eller 

korrekt. Spelare 2 gör ny gissning... Hur många gissningar bör du maximalt behöva? 

Exempel 4 - Gissa ett heltal. Nu ska du spela mot datorn. Spela spelet ett antal gånger. Fundera över 

vad programmet gör. import random, tal = random.randint(1, 1000), gissning = int(input(“Vilket tal 

gissar du på? “)), antalGissningar = 1, while gissning != tal:, if gissning > tal: print(“Gissningen är för 

hög.”), else:, print(“Gissningen är för låg.”), gissning = int(input(“Vilket tal gissar du på? “)), 

antalGissningar = antalGissningar + 1, print(“Du behövde ” + str(antalGissningar) + “ gissningar”) 

 

 

Uppgifter till nästa träff 
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3. Datorn ska gissa! Skriv ett program som gissar vilket tal, x, 1 <= x <= 1000, som användaren tänker 

på. Du tänker på ett tal. Datorn börjar med en gissning. Du skriver in följande för att informera 

programmet om gissningen: 

- Gissningen är för liten 

+ Gissningen är för stor 

0 Gissningen är korrekt 

Programmet ska även skriva ut det antal gissningar som programmet behövde. 

 

Uppgifter till nästa träff 
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Ange delare i ett tal 
4. a) Skriv ett program som genom att loopa igenom alla positiva heltal mindre än ett givet tal skriver 

ut dess delare. 

  

Avgör om primtal 
b) Skriv ett program som avgör om ett tal är ett primtal. 
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c) Skriv ett program som hittar och skriver ut de n första primtalen. Talet n ska matas in av 

användaren. 

Skriv ut de n första primtalen 
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5. När Askungen var ute och vandrade i skogen träffade hon den goda fen. Fen sade till Askungen: 

- Säg vad du önskar dig och jag ska uppfylla det. 

- Då önskar jag att alltid förbli vid den ålder jag är vid idag. 

När Askungen kom hem och berättade vad som hänt för sina båda äldre styvsystrar blev Begonia, 8 

år äldre än Askungen, rasande. Hon utbrast: 

- Du vet ju att din styvfar ger oss produkten av våra tre åldrar i daler att dela på varje år. 

- Just det, utbrast mellansystern Fuxia. Med ditt själviska tilltag kommer vi tillsammans att förlora 

1382 daler de två nästföljande åren! 

Hur gamla är Askungen och hennes båda styvsystrar?  
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Träff 5 

Nedan finner du presentationen med genomgång, exempel och uppgifter. Du finner också 

körexempel till uppgifterna så att du kan testa dina lösningar. Slutligen finns även lösningsförslag. 

Mål med träff 5 

Att kunna använda listor för lagring av data [5] 

Att kunna använda grundläggande statistikfunktioner [5] 
 

Python, Undervisningstillfälle 5, Listor, I Python kan man lagra data i en lista. 

lista = [element 0, element 1, ...] Elementen i listan är numrerade så att första elementet har index 0. 

Exempel 1 

Skriva ut listelement [5] 

I programmet nedan skapas en lista, sedan skrivs ett antal saker ut. Försök förutse utskriften innan 

du kör exemplet! 

lista = [1, 2, 3, 4] 

print(lista[0]) 

print(lista[1] * lista[3]) 

print(lista) 

 

Exempel 2 

För att räkna upp alla element i en lista kan vi göra på två sätt. Ett som påminner om det vi gjort 

innan  

lista = [1, 2, 3, 4] 

n = len(lista) #len(lista) ger antalet element i listan (listans längd) 

for i in range(n): 

print(lista[i]) 

samt ett där vi loopar igenom listan direkt. 

for element in lista: 

print(element) 

Båda sätten har sina fördelar och nackdelar. Vilken som används beror på situationen. 
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Listfunktioner 
För en lista vid namn v och ett element kallat element så finns bland annat följande funktioner. 

 

v.append(element), lägger till element sist i listan 

v.count(element), räknar förekomsten av element i listan 

v.index(element), ger index för första förekomsten av element 

len(v), ger listans längd 

max(v), ger största elementet i listan 

min(v), ger minsta elementet i listan 

v.remove(element), tar bort första förekomsten av element 

v.reverse(), vänder listan baklänges 

v.sort(), sorterar listan i storleksordning 

sum(v), ger summan av elementen i listan 

Exempel 3 

Nedan sker ett antal listoperationer. Försök förutse vad som skrivs ut. 

tal_1 = [3, 7, 2, 9, 7] 

tal_1.sort() 

print(tal_1) 

tal_2 = [] #Skapar en tom lista 

for n in range(len(tal_1)): 

tal_2.append(tal_1[n] * 2) 

print(tal_2) 

print(tal_1) 

tal_1.reverse() 

print(tal_1) 
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Uppgift 1 

Modifiera exempel 2 från träff 4 (finns på nästa bild) så att de inmatade talen istället sparas i en lista. 

Programmet ska även skriva ut största talet, minsta talet, medelvärdet och medianen. 

Statistik i lista 

 

Exempel 2 från träff 4 

Programmet nedan beräknar medelvärdet av ett antal positiva heltal som matas in av användaren. 

Inmatningen avbryts när en nolla skrivs in. 

antal = 0 

summa = 0 

tal = int(input(“Mata in ett positivt heltal: ”)) 

while tal != 0: 

antal = antal + 1 

summa = summa + tal 

tal = int(input(“Mata in ett positivt heltal: ”)) 

if antal != 0: 

print(“Medelvärdet är”, summa/antal) 
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Uppgift 2 

Modifiera uppgift 4 c) från träff 4 så att primtalen sparas i en lista.  

Primtal i lista 

 

 

Statistik: Python har en inbyggd statistikmodul. Vi får tillgång till den genom att importera den. 

from statistics import * 

Därefter kan vi använda funktionerna för medelvärde, median, typvärde och standardavvikelse för en 

lista. 

mean(listnamn) 

median(listnamn) 

mode(listnamn) 

stdev(listnamn) 
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Uppgift 3 

statistikfunktionerna 

Gör om uppgift 1, men använd nu statistikfunktionerna. 

  

Exempel 4 

Programmet nedan gör 1000 försök där varje försök undersöker hur många slag man behöver slå 

med en tärning innan man får en sexa. 

from statistics import * 

from random import randint 

slagLista = [] #Skapar en tom lista att spara antalet slag i for i in range(1000): 

tarning = 0 #Innan första slaget får värdet vara 0 

antalSlag = 0 #Sätter antalet slag till 0 

while tarning != 6: 

tarning = randint(1,6) 

antalSlag = antalSlag + 1 

slagLista.append(antalSlag) 

print(“Medel:”,mean(slagLista), “Standardavvikelse:”, stdev(slagLista) ) 

print(“Median:”, median(slagLista), “Typvärde:”, mode(slagLista) ) 
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Omvandling till binära tal. 

För att omvandla talet 13 till ett binärt tal (endast siffrorna 1 och 0 finns) kan man använda 

heltalskvoter och rester. 

13 = 2*6 + 1 13 = 2*6 + 1 = 2*(2*3 + 0) + 1 

6 = 2*3 + 0 ⇔ = 2*(2*(2*1 + 1) + 0) + 1 

 3 = 2*1 + 1 = 23 

*1 + 22 

*1 + 21 

*0 + 20 

*1 

 1 = 2*0 + 1 

Alltså ger resterna det binära talet i omvänd ordning. Så 1310=11012 

I ett program kan kan vi skriva 13 // 2 för att få heltalskvoten samt 13 % 2 för att få resten. 

Uppgifter till nästa gång 

4. Skriv ett program som omvandlar ett heltal skrivet på basen 10 till ett binärt tal genom att 

använda en lista. Det binära talet ska skrivas ut “fint”, det vill säga som ett vanligt tal och inte som en 

lista, till exempel “100101”. Vi vill påminna om att utskriftsfunktionen har ett frivilligt argument 

end=, som kan användas för att bestämma hur utskriften avslutas. Om argumentet utelämnas blir 

avslutet automatiskt en radbrytning. Exempelvis ger print(“test”, end=“ ”)ett mellanslag efter 

utskriften. 
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Uppgifter till nästa gång 

5. a) Skapa en kortlek genom att använda en lista och skriv ut den blandad. I kortleken tar du hänsyn 

enbart till kortens valör. Du kan blanda en kortlek genom att importera funktionen shuffle från 

random. Den används genom instruktionen shuffle(lista). 

 

 

b) Utvidga programmet så att du bestämmer sannolikheten för att de två första korten i kortleken 

bildar ett par. 

  

Lång tids väntan 
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c) Ändra programmet så att du istället bestämmer sannolikheten för att det bland de fem första 

korten i kortleken finns ett fyrtal. 

 
Lång tids väntan 
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d) Ändra programmet så att du istället bestämmer sannolikheten för att de fem första korten i 

kortleken bildar en stege. 

 
Tog så lång tid att jag aldrig fick ut något svar, sänkte antalet simuleringar till 1000 

 

 

Träff 6 

Nedan finner du presentationen med genomgång, exempel och uppgifter.  Du finner också ett 

uppgiftshäfte med uppgifter från olika kurser.  

Mål med träff 6 

Att kunna skiva pseudokod [6] 

Att kunna använda programmering för att lösa matematiska problem 

Att få förståelse för den typ av problem som den nya ämnesplanen ger 

möjlighet till [6] 
Python 
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Undervisningstillfälle 6. Vad och varför? 

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som 

utan digitala verktyg och programmering. 

Algoritmer 
En algoritm är en ändlig lista med instruktioner som löser ett specifikt problem. Till exempel ett 

matlagningsrecept eller morgonrutinerna för en 

gymnasieelev. 

•Gå upp ur sängen 

•Gå på toaletten 

•Gå till köket 

•Öppna kylskåpet 

•Om det finns mjölk drick mjölk annars drick vatten 

•Duscha så länge du inte är ren 

•Tag på kläderna 

•Cykla till skolan  

Om att utveckla kod 

För att kunna programmera en algoritm använder man ofta ett mellansteg kallat pseudokod för att 

strukturera sina tankar. 

Identifiera problemet inklusive indata och utdata. Bryt ner problemet i delproblem. Bestäm i vilken 

ordning delproblemen ska lösas. Görs ofta med papper och penna. 

Pseudokod - pq 

Läs in a, b, c 

Dela b med a 

Dela c med a 

Beräkna det som är under rottecknet. Om det under rottecknet är negativt skriv ut ”Reell lösning 

saknas” annars om det under rottecknet är noll skriv ut den enda lösningen annars beräkna 

lösningarna.  skriv ut lösningarna 

import math 

a = float(input("a = ")) 

b = float(input("b = ")) 

c = float(input("c = ")) 

b = b / a 

c = c / a 

d = (b / 2)**2 – c 

if d < 0: 

 print("Reell lösning saknas") 

elif d == 0: 

 print("En dubbelrot: x =" , round( - b / 2 ,2)) 

else: 

 x1 = round( -b / 2 +math.sqrt(d),2) 

 x2 = round( - b / 2 -math.sqrt(d),2) 

 print("Två lösningar: x1 =", x1 ," och x2 =", x2) 

Kod - pq 
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Uppgift 1 - Skriv pseudokod 

spelet risk 

I spelet Risk tävlar två, eller flera, spelare om världsherraväldet. Vid ett moment i spelet ska en 

spelare anfalla medan den andra ska försvara. Anfallaren slår tre röda tärningar (1-6) och försvararen 

slår två blå tärningar 

(1-6). Tärningarna sorteras sedan i fallande ordning. Därefter jämförs högst röd med högst blå, och 

näst högst röd med näst högst blå. 

För att anfallaren ska vinna måste den röda tärningen visa fler prickar än den blå. I övriga fall vinner 

försvararen. 

EXEMPEL Sorterat 

Röd: 2, 6, 4 6, 4, 2 

Blå: 4, 5 5, 4 

I exemplet vinner röd det första paret (6 > 5) och blå det andra paret (4 <= 4). Spelomgången blev 

alltså oavgjord. Uppgift: Skriv ett program som uppskattar sannolikheten för följande händelser: 

1. Röd vinner båda 

2. Röd vinner en och blå vinner en 

3. Blå vinner båda 

Programmet ska fråga efter antal försök som ska genomföras. 
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Uppgifter till nästa gång 

Välj några uppgifter från kompendiet som passar dig och lös dem. 

Kompendiet innehåller problem som kan lösas med programmering, modellering 

av olika situationer med hjälp av programmering och uppgifter där ett begrepp 

utforskas med hjälp av programmering. 

Uppgifterna är graderade med svårighetsgrad 1-3 

Matematik grund 
Tärningskast 

 

 

 

 

 

Den teoretiska sannolikheten att summan är över sju är (5+4+3+2+1)/36=15/36=5/12=0,42 

Den teoretiska sannolikheten att summan är sju är 6/36=1/6=0,17 
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Vinkeln mellan visarna 
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Vänskapliga rektanglar 
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Aproximation av talet pi 
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Matematik 1 

Basbyte 
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Monty Hall Problemet 
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Primtalsfaktorisering 
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Matematik 2 

Ekvationssystem med två obekanta 

 

 



53 
 

Felmarginal vid stickprovsundersökningar 
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Jaktmodellering 
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56 
 

Matematik 3 

Numerisk derivering 
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Numerisk beräkning av integraler 

 

Approximation av talet e 
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Matematik 4 

Komplexa tal på olika former 
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Längden på en hängande kedja 
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Polynomdivision 

 

 

Forts 
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Matematik 5 

Kast med fyra tärningar 

 

Eulers stegmetod 
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Fibonaccis talföljd 

 

Sannolikheter vid kortspel 
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Andra ordningens differentialekvationer 

 


